PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

JANUÁR 2018
KINO KULTÚRA
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Utorok 2.1./3D a streda 3.1./2D o 16:45 hod.
FERDINAND
Ferdinand je veľký býk s veľkým srdcom.
Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti pod španielskym slnkom. To by nebolo až tak zvláštne,
keby Nina nebola malé dievčatko a Ferdinand veľký býk. Je to roztomilé, no trochu nešikovné až
groteskne pôsobiace stvorenie, ktoré ale neznalí ľudia považujú za nebezpečné a zúrivé monštrum.
Keď si jedného dňa Ferdinand neopatrne sadne na čmeliaka, ten ho štipne a Ferdinand sa splaší.
Celú udalosť vidia vyhľadávači býkov do koridy a rozdivený Ferdinand ich uchváti natoľko, že ho
okamžite chytia a odvezú. Ferdinand je ale odhodlaný vrátiť sa k svojej rodine a pomocou svojich
nových priateľov sa vydáva na dlhú cestu Španielskom.
Animovaný, rodinný, 99 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Eurokino uvádza:
Utorok 2.1. o 19:00 hod.
ŠPINDL
Čo sa stane na horách, zostane na horách.
Tri sestry vyrážajú do hôr, do zasneženého Špindlerovho mlyna, aby si užili dámsku jazdu.
A bude to možno väčšia jazda, ako samy čakali. Príjemnej zimnej komédii dominuje hrdinka v podaní
A. Polívkovej, ktorá svojim milostným trapasom čelí s veľkou dávkou irónie a suchého humoru.
Komédiu natočil Milan Cieslar, tvorca úspešných komédií ako Láska je láska alebo Život je život.
Ďalej hrajú: K. Klausová, A. Krausová, D. Gránský, K. Zima, M. Siničák, O. Navrátil...
Romantická komédia, 98 min., MP12+, ČR, OV, 2D projekcia/5€/4€
Streda 3.1. o 19:00 hod.
JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI /JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE/
Nezabudnuteľný príbeh sa po vyše 20 rokoch vracia na plátna kín.
Po tom, čo štvorica študentov objaví starú hraciu konzolu, sú vtiahnutí do fantastického sveta Jumanji.
V ňom sa z nich stanú avatary, ktorých si na začiatku hry vybrali - z nevýrazného Spencera je razom
mocný dobrodruh, svalovec Fridge sa zmení na drobného génia, z krásnej blondínky Bethany je zavalitý
profesor a nemotorná Martha sa premení na odvážnu bojovníčku. Jumanji však nestačí len hrať,
Jumanji sa hrá s vami. Aby hrdinovia v hre nezostali uväznení naveky, musia zmeniť svoj pohľad na
svet, no najmä samých seba...
Réžia: J. Kasdan, hrajú: D. 'The Rock' Johnson, K. Hart, J. Black, K. Gillan, N. Jonas...
Rodinný, komédia, dobrodružný, 112 min., MP12+, USA, ČD, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Štvrtok 4.1./2D o 16:15 hod.
Piatok 5./2D a sobota 6.1./3D o 15:00 hod.
Nedeľa 7.1./2D o 16:15 hod.
COCO
Nikdy ste nezatúžili stretnúť svojich predkov?
Napriek prazvláštnemu rodinnému zákazu hudby sa Miguel túži stať uznávaným hudobníkom, ako je
jeho idol, Ernesto de la Cruz. V túžbe dokázať svoj talent sa Miguel súhrou neuveriteľných okolností
ocitne v prekrásnej a farebnej Ríši mŕtvych. Tam stretne okúzľujúceho podvodníka Hectora a spoločne
sa vydajú na strhujúcu cestu odhaliť skutočný príbeh Miguelovej rodiny.
Detský, animovaný, dobrodružný, 101 min., + krátky anim. film Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom
21 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€

Štvrtok 4.1. o 19:00 hod.
Piatok 5.1. o 20:15 hod.
Sobota 6.1.o 19:45 hod.
INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ /INSIDIOUS: THE LAST KEY/
Štvrtá časť kultovej hororovej série Insidious sa odohráva pred udalosťami ostatných filmov.
Dnes vyhľadávaná démonologička Elise v mladosti žila v malom mestečku v Novom Mexiku. Avšak jej
domov bol i domovom temných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší
klient privedie späť do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou minulosťou.
Réžia: A. Robitel, hrajú: L Shaye, J. Stewart, S. Locke, J. Botet...
Horor, mysteriózny, 103 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 5.1. o 17:45 hod.
STRATENÝ V DŽUNGLI /JUNGLE/
Príroda pozná jediné pravidlo: Prežiť!
Strhujúci film „Stratený v džungli" vznikol podľa ťažko uveriteľného skutočného príbehu, v ktorom sa
dobrodružný výlet zmenil na boj o život za hranicami ľudských možností. V hlavnej úlohe exceluje
D. Radcliffe. Ako stroskotanec v nekonečnom dažďovom pralese čelí drsným nástrahám a výzvam,
na aké ako Harry Potter ani nepomyslel. Réžia: G. McLean
Akčný, dráma, dobrodružný, skutočný príbeh, 115 min., MP15+, Austrália, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Sobota 6.1. o 17:45 hod.
ŠPINDL
Čo sa stane na horách, zostane na horách.
Tri sestry vyrážajú do hôr, do zasneženého Špindlerovho mlyna, aby si užili dámsku jazdu.
A bude to možno väčšia jazda, ako samy čakali. Príjemnej zimnej komédii dominuje hrdinka v podaní
A. Polívkovej, ktorá svojim milostným trapasom čelí s veľkou dávkou irónie a suchého humoru.
Komédiu natočil Milan Cieslar, tvorca úspešných komédií ako Láska je láska alebo Život je život.
Ďalej hrajú: K. Klausová, A. Krausová, D. Gránský, K. Zima, M. Siničák, O. Navrátil...
Romantická komédia, 98 min., MP12+, ČR, OV, 2D projekcia/5€/4€
Nedeľa 7. a pondelok 8.1. o 19:00 hod.
MOLLY A JEJ HRA /MOOLY'S GAME/
Šťastie praje pripraveným.
Molly Bloomovú kedysi poznalo zopár ľudí ako talentovanú mladú lyžiarku. Športovú kariéru však
vymenila za niečo omnoho lukratívnejšie - hazardné hry. Niekoľko rokov prevádzkovala sieť tajných
herní, v ktorých utrácali státisíce dolárov slávni športovci, finanční magnáti či hollywoodska smotánka.
Postupne sa jej klientela rozšírila aj o členov ruskej mafie a o Molly a jej aktivity sa začala zaujímať
tajná služba. Po 10 rokoch úspešného podnikania ju agenti FBI zatkli kvôli podozreniu z nelegálnych
príjmov. Najala si právneho zástupcu, ktorému porozprávala svoj životný príbeh do najmenších detailov,
aby očistila svoje meno a dokázala, že bulvárne médiá o nej nevedeli všetko.
Réžia: A. Sorkin, Hrajú: J.Chastain, I. Elba, K. Costner, M. Cera, S. Isler...
Dráma, 140 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Utorok 9.1. o 17:30 hod.
ŽIVOT ZA ŽIVOT /RÉPARER LES VIVANTS/
Jedna nešťastná udalosť ovplyvní život mladého surfistu, ženu s chorým srdcom a tím lekárov.
Všetko začína v noci, troma mladými surfistami na búrlivom mori. O niekoľko hodín neskôr, po ceste
domov, prichádza k nehode. Devätnásťročný Simon je prevezený do nemocnice v Le Havre v kóme –
lekári zisťujú, že jeho mozog je mŕtvy. Nažive ho udržujú len prístroje. Medzitým v Paríži čaká žena
na transplantáciu orgánov, ktorá jej môže dať šancu na nový život.
Dráma, 104 min., MP12+, FR, ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Eurokino uvádza:
Utorok 9.1. o 19:45 hod.
BORG / McENROE
Niektoré hviezdy žiaria večne.
Životopisná dráma, ktorá sa sústredí na slávny tenisový zápas medzi pokojným Švédom Björnom
Borgom (S. Gudnason) a známym nervákom, Američanom Johnom McEnroeom (S. LaBeouf).
Životopisná dráma, 107 min., MP12+, Švédsko/ Dánsko/Fínsko/GB, ČT, 2D projekcia/4€

Streda 10.1. o 19:00 hod.
SILNÉ REČI
Stand-up comedy Silné reči sa vracia do Kina Kultúra.
Nekonečná tour po slovenských mestách pokračuje aj v roku 2018, však načo byť doma, keď všade
je dobre.
Vstupné: 14,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
Viac info na strane 14
Štvrtok 11.1. o 19:00 hod.
Nedeľa 14.1. o 19:45 hod.
NAJTEMNEJŠIA HODINA /DARKEST HOUR/
Nikdy to nevzdať.
Gary Oldman ako jedna z najväčších osobností 20. storočia.
Winston Churchill na začiatku druhej svetovej vojny musí urobiť rozhodujúce rozhodnutie.
Hrozba nemeckej invázie je bezprostredná a on ako predseda vlády Veľkej Británie musí v tejto
temnej hodine v krátkej dobe zjednotiť národ a zmeniť priebeh svetových dejín...
Réžia: J. Wright
Dráma, historický, 114 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Piatok 12.1. o 16:45 hod.
Sobota 13.1. o 17:30 hod.
Nedeľa 14.1. o 17:45 hod.
ČERTOVINY
Čertovsky dobrá rozprávka.
Hlavnymi hrdinami rozpravky Certoviny sú dvaja nešikovní certi Popelak a Uhelak, ktorí sú vladcom
pekiel poslaní za trest do sveta, aby do mesiaca priviedli každy jednu hriešnu dušu. Ulohu sa im však
od zaciatku nedarí splniť, a namiesto toho, aby ľudí zvadzali k hriechom, im neúmyselne pomahajú.
Réžia: Z. Troška, hrajú: J. Prachař, D. Benedikt, K. Dobrý, O. Navrátil, A. Hoffmannová...
Rozprávka, 100 min., MP 12+, ČR, ČV, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 12.1. o 19:00 hod.
NAJVAČŠÍ SHOWMAN /THE GREATEST SHOWMAN/
Pôvodný výpravný muzikál inšpirovaný životným príbehom amerického obchodníka a zabávača
P. T. Barnuma (Hugh Jackman), zakladateľa najväčšieho pojazdného cirkusu v USA.
Réžia: M. Gracey
Muzikál, dráma, životopisný, 97 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 13.1. o 15:15 hod.
FERDINAND
Ferdinand je veľký býk s veľkým srdcom.
Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti pod španielskym slnkom. To by nebolo až tak zvláštne,
keby Nina nebola malé dievčatko a Ferdinand veľký býk. Je to roztomilé, no trochu nešikovné až
groteskne pôsobiace stvorenie, ktoré ale neznalí ľudia považujú za nebezpečné a zúrivé monštrum.
Keď si jedného dňa Ferdinand neopatrne sadne na čmeliaka, ten ho štipne a Ferdinand sa splaší.
Celú udalosť vidia vyhľadávači býkov do koridy a rozdivený Ferdinand ich uchváti natoľko, že ho
okamžite chytia a odvezú. Ferdinand je ale odhodlaný vrátiť sa k svojej rodine a pomocou svojich
nových priateľov sa vydáva na dlhú cestu Španielskom.
Animovaný, rodinný, 99 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 14.1. o 15:00 hod.
COCO
Nikdy ste nezatúžili stretnúť svojich predkov?
Napriek prazvláštnemu rodinnému zákazu hudby sa Miguel túži stať uznávaným
hudobníkom, ako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V túžbe dokázať svoj talent sa Miguel súhrou
neuveriteľných okolností ocitne v prekrásnej a farebnej Ríši mŕtvych. Tam stretne okúzľujúceho
podvodníka Hectora a spoločne sa vydajú na strhujúcu cestu odhaliť skutočný príbeh Miguelovej rodiny.
Detský, animovaný, dobrodružný, 101 min., + krátky anim. film Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom
21 min., MP7+, USA, SD, 3D projekcia/6€/5€

Pondelok 15.1. o 19:00 hod.
KOLESO ZÁZRAKOV /WONDER WHELL/
Silný dramatický príbeh vášne, násilia a zrady.
V hlavných úlohách sa predství K. Winslet, J. Belushi, J. Temple a spevák J. Timberlake.
W. Allen sa svojim filmom vracia do 50. rokov minulého storočia na Coney Island. Rozpráva príbeh
štyroch postáv, ktorých životy plynú uprostred ruchu zábavného parku.
Dráma, 101 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/4€
Utorok 16.1. o 19:00 hod.
NAJVAČŠÍ SHOWMAN /THE GREATEST SHOWMAN/
Pôvodný výpravný muzikál inšpirovaný životným príbehom amerického obchodníka a zabávača
P. T. Barnuma (Hugh Jackman), zakladateľa najväčšieho pojazdného cirkusu v USA.
Réžia: M. Gracey
Muzikál, dráma, životopisný, 97 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Streda 17.1. o 19:00 hod.
DVOJITÝ MILENEC /L AMANT DOUBLE/
Chloé, mladá, krehká žena so sklonom k depresiám začne dochádzať na psychoterapiu
a bezhlavo sa zamiluje do svojho psychológa Paula.
Potom ako sa milenci presťahujú, začne Chloé zisťovať, že v Paulovej minulosti niečo nehrá, až objaví
existenciu jeho jednovaječného dvojčaťa....
Réžia: F. Ozon, hrajú: M. Vacth, J. Reiner, J. Bisset...
Dráma, thriller, 107 min., MN 18+, Fr./Belg., ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Štvrtok 18. a piatok 19.1. o 17:30 hod.
TRI BILLBOARDY KUSOK ZA EBBINGOM /THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI/
Mildred Haynes zavraždili dcéru Angelu.
Vyšetrovanie vraždy sa neúspešne naťahuje, preto sa Mildred rozhodne konať. Pred vjazd do mesta,
kde žije, umiestni tri billboardy s veľmi kontroverznými odkazmi určenými pre Williama Willoughbyho,
šéfa miestnej polície. Dráma plná čierneho humoru od oscarového režiséra M. McDonagha.
Hrajú: F. McDormand, W. Harrelson, S. Rockwell, A. Cornish...
Krimi, dráma, 115 min., MP15+, USA/GB, ST, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 18. a piatok 19.1. o 20:00 hod.
Sobota 20.1. o 18:00 hod.
Pondelok 22.1. o 19:45 hod.
Utorok 23.1. o 19:30 hod.
ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ VECI
Romantická komédia podľa predlohy Haliny Pawlowskej.
To bol teda pôrod!“ - je presná definícia nielen vstupu hrdinky Oľgy (K. Issová) na svet vzácnou
„čelnou“ polohou, ale táto veta vystihuje i jej túžbu nájsť tu pravú lásku. Nie je to však také jednoduché,
možno preto, že ani Oľga nie je jednoduchá. Má so svojim milostným životom veľké plány a tiež veľmi
bujnú fantáziu. Mestečko, kde sa narodila, jej však pre realizáciu milostných zámerov nestačí.
A tak sa premiestni do veľkomesta...
Réžia: F. Renč, Hrajú: L. Vlasáková, J. Dvořák, Z. Procházková, P. Kříž, M. Kraus...
Komédia, 86 min., MP15+, ČR, ČV, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 20.1. o 15:30 hod.
COCO
Nikdy ste nezatúžili stretnúť svojich predkov?
Napriek prazvláštnemu rodinnému zákazu hudby sa Miguel túži stať uznávaným
hudobníkom, ako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V túžbe dokázať svoj talent sa Miguel súhrou
neuveriteľných okolností ocitne v prekrásnej a farebnej Ríši mŕtvych. Tam stretne okúzľujúceho
podvodníka Hectora a spoločne sa vydajú na strhujúcu cestu odhaliť skutočný príbeh Miguelovej rodiny.
Detský, animovaný, dobrodružný, 101 min., + krátky anim. film Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom
21 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€

Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 21.1. o 15:00 hod.
FERDINAND
Ferdinand je veľký býk s veľkým srdcom.
Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti pod španielskym slnkom. To by nebolo až tak zvláštne,
keby Nina nebola malé dievčatko a Ferdinand veľký býk. Je to roztomilé, no trochu nešikovné až
groteskne pôsobiace stvorenie, ktoré ale neznalí ľudia považujú za nebezpečné a zúrivé monštrum.
Keď si jedného dňa Ferdinand neopatrne sadne na čmeliaka, ten ho štipne a Ferdinand sa splaší.
Celú udalosť vidia vyhľadávači býkov do koridy a rozdivený Ferdinand ich uchváti natoľko, že ho
okamžite chytia a odvezú. Ferdinand je ale odhodlaný vrátiť sa k svojej rodine a pomocou svojich
nových priateľov sa vydáva na dlhú cestu Španielskom.
Animovaný, rodinný, 99 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Nedeľa 21.1. o 17:15 hod.
ČERTOVINY
Čertovsky dobrá rozprávka.
Hlavnymi hrdinami rozpravky Certoviny sú dvaja nešikovní certi Popelak a Uhelak, ktorí sú vladcom
pekiel poslaní za trest do sveta, aby do mesiaca priviedli každy jednu hriešnu dušu. Ulohu sa im však
od zaciatku nedarí splniť, a namiesto toho, aby ľudí zvadzali k hriechom, im neúmyselne pomahajú.
Réžia: Z. Troška, hrajú: J. Prachař, D. Benedikt, K. Dobrý, O. Navrátil, A. Hoffmannová....
Rozprávka, 100 min., MP 12+, ČR, ČV, 2D projekcia/5€/4€
Nedeľa 21.1. o 19:30 hod.
Pondelok 22.1. o 17:30 hod.
MUŽ VO VLAKU /THE COMMUTER/
Mala to byť obyčajná cesta domov...
Pravidelná a úplne bežná cesta vlakom z práce domov sa znenazdajky zmení na pulzujúci a napínavý
boj o život. V hlavnej úlohe nastúpi do akčného thrileru Muž vo vlaku Liam Neeson, jeho dych berúcu
jazdu prímestským vlakom riadi režisér - rušňovodič Jaume Collet - Serra. Táto dvojica už spolu
natočila mysteriózne akčné thrilery Non-Stop, Neznámy alebo Nočný bežec a v novom filme sú znovu
na tej správnej koľaji.
Réžia: J. C. - Serra, ďalej hrajú: V. Farmiga, S. Neill, P. Wilson...
Thriller, akčný, mysteriózny, 105 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
SCANDI 2018
Streda 24.1. o 17:30 hod.
POTVORA /EN FRYGTELIG KVINDE/
Keď sa Rasmus stretne s Marie, je presvedčený, že to je láska jeho života.
Avšak netrvá dlho, kým sa ukáže, že je to majetnícka a manipulatívna žena, ktorá Rasmusa šikovne
rozoberie na kúsky. Toto je príbeh ženského deštruktívneho vyžadovania dominancie vo vzťahu
z mužského pohľadu.
Réžia: Ch. Tafdrup
Dráma, 85 min., MP15+, Dánsko, T, 2D projekcia/3€
SCANDI 2018
Streda 24.1. o 19:15 hod.
SÁMSKA KRV /SAMEBLOD/
Štrnásťročná Elle Marja je sámske dievča, ktorej rodina chová soby v severnej Škandinávii.
Po tom, čo je vystavená rasizmu éry tridsiatych rokov minulého storočia a ponižujúcemu vyšetreniu
na svojej internátnej škole, začína snívať o novom živote. K jeho dosiahnutiu je ale potrebné stať sa
niekým iným a pretrhnúť všetky zväzky s rodinou aj svojou rodnou kultúrou. Strhujúci debut Amandy
Kernell nazerá na „prírodné“ sámske etnikum zvnútra a umožňuje divákovi zažiť temnú časť švédskej
koloniálnej histórie takmer fyzickým spôsobom.
Dráma, 110 min., MP15+, Švédsko, Dánsko, Nórsko, ČT, 2D projekcia/3€

SCANDI 2018
Štvrtok 25.1. o 17:30 hod.
DARKLAND /UNUDERVERDEN/
Zaid je úspešný chirurg žijúci v luxusnom apartmáne so svojou tehotnou priateľkou.
Jednu noc Zaidov brat Yasin zaklope na jeho dvere a žiada ho o peniaze. Zaid odmietne. O niekoľko
dní neskôr je Yasin napadnutý a zavraždený. Kedže polícia nie je veľmi nápomocná, Zaid sa cíti nútený
zistiť, kto to urobil a začne misiu na odstránenie všetkých zločineckých gangov v Kodani. Maskuje sa
a dostáva sa do kriminálneho podsvetia. Lenže Zaidova pretrvávajúca vojna ma vážne dôsledky na
neho a na jeho rodinu, takže sa musí rozhodnúť, či za to cena pomsty stojí.
Réžia: F. Ahmad
Akčný thriller, 112 min., MP15+, Dánsko, ČT, 2D projekcia/3€
Štvrtok 25./2D a piatok 26.1./3D o 20:00 hod.
Sobota 27./2D a nedeľa 28.1./2D o 19:00 hod.
LABYRINT: SMRTEĽNÁ LIEČBA /MAZE RUNNER: THE DEATH CURE/
V epickom finále série Labyrint vedie Thomas (D. O’Brien) svoju skupinu unikajúcich
Placerov na ich poslednú a najnebezpečnejšiu misiu.
Aby zachránili svojich priateľov, musia sa dostať do legendárneho Posledného mesta, labyrintu
riadeného organizáciou Z.L.S.N., toto miesto sa môže stať najhroznejším bludiskom zo všetkých.
Ten, kto to prežije, bude mať odpovede na otázky, ktoré si Placeri položili od chvíle, keď po prvýkrát
dorazili do labyrintu.
Réžia: W. Ball
Sci-fi, akčný, 140 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Piatok 26.1. o 17:15 hod.
Pondelok 29.1. o 19:00 hod.
VŠETKY PRACHY SVETA /ALL THE MONEY IN THE WORLD/
Keď ani všetky peniaze nestačia.
V roku 1973, presne v deň svojich 16-tych narodenín, v Ríme zmizol John Paul Getty III., vnuk jedného
z najbohatších mužov sveta, ropného magnáta J. Paula Gettyho. O dva dni neskôr jeho matku
kontaktovali únoscovia a žiadali výkupné 17 miliónov dolárov. Ona sama toľko peňazí nikdy nemala,
preto jej nezostáva nič iné, len poprosiť o pomoc chlapcovho starého otca. Miliardár (Ch. Plummer)
je však nemilosrdný a jej žiadosť odmietne. Zúfalá matka (M. Williams), sa ho snaží presvedčiť, že ide
o život jej syna, ktorému brutálne ubližujú. Getty za ňou pošle svojho zástupcu (M. Wahlberg), aby
chránil jeho záujmy a hlavne majetok v tomto prípade.
Réžia: R. Scott
Dráma, 132 min., MP 12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
SCANDI 2018
Sobota 27.1. o 17:00 hod.
ČASOVAŇA DOKTORA PROKTORA /DOKTOR PROKTORS TIDSBADEKAR/
Ďalšie zábavné pokračovanie napínavých príbehov o zvláštnom doktorovi Proktorovi, v ktorom
ho slávny autor Jo Nesbø vyšle na bláznivú jazdu časom.
Doktor Proktor putuje pomocou svojho vynálezu časovane do Paríža, aby znovu našiel svoju dávnu
lásku Julietu Margarínovú. Lenže to by nebol Jo Nesbø, aby nevložil do príbehu napätie. Všetko sa to
začne vo chvíli, keď Lisa dostane od Proktora zvláštnu šifrovanú správu s volaním o pomoc...
Réžia: A. Fröhlich
Rodinný, komédia, dobrodružný, 95 min., MP, Nórsko/De, ST, 2D projekcia/3€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 28.1. o 16:30 hod.
COCO
Nikdy ste nezatúžili stretnúť svojich predkov?
Napriek prazvláštnemu rodinnému zákazu hudby sa Miguel túži stať uznávaným
hudobníkom, ako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V túžbe dokázať svoj talent sa Miguel súhrou
neuveriteľných okolností ocitne v prekrásnej a farebnej Ríši mŕtvych. Tam stretne okúzľujúceho
podvodníka Hectora a spoločne sa vydajú na strhujúcu cestu odhaliť skutočný príbeh Miguelovej rodiny.
Detský, animovaný, dobrodružný, 101 min., + krátky anim. film Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom
21 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€

Filmový klub Ilúzia uvádza:
Utorok 30.1. o 19:00 hod.
BEATRICE /SAGE FEMME/
Pôrodná asistentka, ktorej sa do života vracia milenka jeho mŕtveho otca.
Claire žije podľa pravidiel. Pracuje ako pôrodná asistentka a svoj život zasvätila službe ostatným.
Lenže pôrodnicu, kde pracuje, budú čoskoro zatvárať. A do toho sa objavuje Beatrice, bývalá milenka
jej zosnulého otca, vrtošivá a sebecká žena, ktorá je jej pravým opakom....
Réžia: M. Provost, hrajú: C. Deneuve, C. Frot, O. Gourmet...
Dráma, 117 min., MP12+, Fr., ČT, 2D projekcia, 4€, pre členov FK 3€
Eurokino uvádza:
Streda 31.1. o 18:00 hod.
S LÁSKOU VINCENT /LOVING VINCENT/
Poľská režisérka a kritička umenia D. Kobiela nakrútila v spolupráci s britským producentom
H. Welchmanom prvý film, vytvorený len z olejomalieb umelca.
Autorka vyrozprávala životný príbeh Vincenta van Gogha prostredníctvom spomienok ľudí okolo neho.
Výsledkom je mnohovrstevný portrét plný rozporuplných emócií...
Animovaný, krimi, dráma, 88 min., MP12+, GB/Pl, ČT, 2D projekcia/5€/4€

Predpredaj vstupeniek v pokladni kina a v Informačnom centre.
Informačné centrum:
Po-Pi od 09:00 do 18:00, Sobota: 09:00 – 13:00
Tel: 044 / 432 10 96
Pokladňa kina každý deň hodinu pred začiatkom predstavenia, Tel: 044 / 431 36 36
Online predaj na stránke http://www.kino.ruzomberok.sk/
Rezervácie na kultúrne podujatia trvajú 48 hodín.
Rezervácie na filmové projekcie končia 30 minút pred predstavením.

KULTÚRNE PODUJATIA
31.12.2017

Kultúrny dom v Bielom Potoku

19:00

BATÔŽKOVÝ VEČIEROK
Pozývame Vás na Batôžkový silvestrovský večierok.
Hudba: DJ Miro Marcin
Vstupné: 8,00€
Predpredaj: 0903 651 258
Akcia je súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2017.
31.12.2017

Kultúrny dom v Hrboltovej

19:00

SILVESTER 2017

TJ Iskra Hrboltová Vás pozýva na Silvestrovskú zábavu.
Program: živá aj reprodukovaná hudba
Vstupné: 15,00€
V cene vstupenky: večera, kapustnica, káva, tombola
Predaj vstupeniek: Emil Lauko a Martin Královenský
31.12.2017

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

22:00

SILVESTER 2017
Mesto Ružomberok a Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás srdečne pozývajú na oslavy ukončenia roku 2017
a príchodu Nového roku 2018.
Príďte privítať Nový rok 2018 v spoločnosti svojich priateľov a svojich najbližších.
Program: DJ Kiro, príhovor primátora mesta, novoročný ohňostroj
Akcia je súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2017.
31.12.2017

Liptovské Sliače (pred Obecným úradom)

22:00

SILVESTER 2017
Obec Liptovské Sliače Vás srdečne pozýva na privítanie Nového roka 2018.
O zábavu a občerstvenie je postarané.
Program: premietanie kultúrnospoločenských akcií za rok 2017 na veľkoplošnej obrazovke, varenie punču, silvestrovská
klobása, ohňostroj
31.12.2017

pri Kultúrnom dome v Ludrovej

23:00

SILVESTROVSKÝ PUNČ
Obec Ludrová vás srdečne pozýva na oslavy ukončenia roku 2017 a príchodu Nového roku 2018.
31.12.2017

Likavka (pred Obecným úradom)

23:30

SILVESTER 2017

Obec Likavka Vás srdečne pozýva spoločne osláviť príchod Nového roka s veľkolepým ohňostrojom.
31.12.2017

Stankovany

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 2017
Obec Stankovany vás srdečne pozýva na Silvestrovský ohňostroj.
Príďte privítať Nový rok 2018 v spoločnosti svojich priateľov a svojich najbližších.
03.01.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:00 – 12:00

FAMÍLIART: POHYBLIVÁ P.F.
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Už ste videli návrh na pohľadnicu Veselý pajác od uja Fullu, ktorej autorom je hádajte kto? Inšpirujeme sa práve ňou,
navrhneme aj zrealizujeme našu vlastnú novoročnú kartu. Môžete sa tešiť aj na malé rozprávkovo - filmové prekvapenie.
Do Nového roka si želáme veľa šťastia a zdravia.
Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, tel: 044/245 21 11
04. - 05.01.2018

lyžiarske stredisko Malinô Brdo

SNOW TOUR
Testovanie lyží, súťaže, zábava priamo na svahu…

06.01.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: BROŠŇA I.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Zhotovíme si vlastnú textilnú brošňu inšpirovanú súčasnou výstavou Viac Fullu do skla a obrazmi Ľudovíta Fullu.
Vstupné: 5,00€. V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Silvia Ongerová, lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
06.01.2018

Kultúrny dom v Likavke

15:00

VIANOČNÁ BESIEDKA
Obec Likavka Vás srdečne pozýva na Vianočnú besiedku.
Program:
- koncert likavského chrámového spevokolu sv. Juraja
- divadelné predstavene Divadelného súboru ČI-PR-CHA s divadelnou hrou J. G. Tajovského Ženský zákon
Vstup zdarma
07.01.2018

Kultúrny dom v Stankovanoch

16:00

KET SE ŠECI ZIŠLI
Pozývame vás na scénický tanečný a hudobný program FS Podšíp.
V novom pásme priblížime ako mohlo kedysi vyzerať stretnutie obyvateľov obcí dolného Liptova (Stankovany, Hubová,
Švošov a Komjatná), ktorí udržiavali čulé styky, ktoré podporovala aj existencia jednej spoločnej farnosti.
A bude veru veselo. Tešíme sa aj na našich "externých" muzikantov Ľudová hudba Borka z Martina, ktorí nás budú
doprevádzať.
08.01.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU: NOVOROČNÉ PEDIGOVANIE
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Na stretnutí budeme pokračovať v pletení košíkov z pedigu.
Je potrebné priniesť si materiál: 2,25 mm pedig, 5 mm šénu, preglejkové dno košíka s nepárnym počtom navŕtaných
dierok a pomôcky: štikacie kliešte, šidlo alebo ihlicu, nádobu na vodu, uterák, kolíčky na prádlo a na ozdobu stuhu alebo
korálky s väčšou dierkou.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
10.01.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FULLAKUK: Z ULICE
Galerijná žurnalistika pre junior tím vo veku 7 - 15 rokov.
Počas našej prvej novoročnej dielne sa zastavíme na ulici a budeme pozorovať, čo sa udeje. Všetko nasnímame
fotoaparátom a diktafónom. Tešte sa, naše reportáže zverejníme online.
Vstupné: 3,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky a lektor.
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, 044/245 21 11
13.01.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: OSOBNÉ LOGO
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Počas tvorivej dielne navrhneme a zhotovíme svoje osobné logo. Budeme pracovať technikou linorytu. Vlastnoručne
vyrobíme pečiatku, ktorá nás charakterizuje. Tú je možné použiť ako exlibris do kníh, potlačiť ňou textil alebo vytvoriť
vlastný darčekový papier.
Vstupné: 5,00€. V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Mgr. Petra Feriancová, lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
15.01.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie ôsmeho ročníka podujatia Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
17.01.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:00 – 12:00

FAMÍLIART: HALÓOOOSKLO
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Čo je vlastne sklo a na čo slúži? Počas dielne sa inšpirujeme geometrickou kompozíciou obrazov majstra Fullu. Vrstvením
farieb v kombinácii s priehľadnosťou materiálu zhotovíme priestorové objekty, cez ktoré sa bude dať nazerať.
Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, tel: 044/245 21 11

19.01.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

VEČERNÝ ATELIÉR: HRA ODLESKOV
Večerný ateliér pre dospelých.
Chcete si aktívne oddýchnuť a možno aj niečo vytvoriť? V pravidelnom večernom ateliéri nás čaká študijná kresba
zameraná na sklo a jej uplatnenie v kompozícii pri kresbe zátišia. Predlohou nám budú diela z aktuálne prebiehajúcej
výstavy. Kreslíme uhlíkom, rudkou a grafitom.
Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Kontakt: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
20.01.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: BROŠŇA II.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Na tvorivej dielni sa inšpirujeme zvieracími motívmi z obrazov Ľudovíta Fullu a vyrobíme si textilnú brošňu.
Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Silvia Ongerová, lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
22.01.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
24.01.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FULLAKUK: VIAZAČKA
Galerijná žurnalistika pre junior tím vo veku 7 - 15 rokov.
Malí žurnalisti, pokračujeme. Viete, ako sa viažu knihy a časopisy? Počas dielne zameranej na naše galerijné noviny
si vyskúšame techniky ručného viazania. Zviažeme naše stránky!
Vstupné: 3,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky a lektor.
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, 044/245 21 11
25.01.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

KINO U FULLU: SVET PODĽA DALIBORKA
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na projekciu filmu Svet podľa Daliborka.
Svet podľa Daliborka je filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval
počas dvoch rokov (2015 - 2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, skladá nahnevané piesne,
maľuje a je neonacista. Blíži sa k štyridsiatke, žije so svojou mamou Vierou (63), nenávidí svoju prácu, Rómov, Židov,
utečencov, homosexuálov, Merkelovú, pavúky a zubára. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa jeho domáce video
s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu.
Réžia: Vít Klusák, 107 min
Hosť v diskusii: ružomberský bloger Ján Levoslav Benčík, ktorý za rozkrývanie mentálneho sveta neonacistov,
extrémistov a žoldnierov bojujúcich na Ukrajine získal ocenenie Biela Vrana.
Vstupné: 1,00€
27.01.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: FULLARÁM
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
V tejto dielni zaostríme pozornosť na maľované rámy v stálej expozícii Ľudovíta Fullu. Z vrstveného kartónu vyrobíme
a namaľujeme vlastný rám na obľúbený obrázok alebo rodinnú fotku.
Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
27.01.2018
Kultúrny dom v Ludrovej

DETSKÝ KARNEVAL
Ludrovské mamičky organizujú detský karneval.
29.01.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie ôsmeho ročníka podujatia Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk

04.02.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

14:00

DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Pozývame vás na tradičný detský fašiangový karneval.
Vstup v maskách zdarma
13.03.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

FÍHA TRALALA - ROK: COMFY TOUR
Produkcia FÍHA tralala Vás pozýva na najúspešnejšiu pesničkovo - divadelnú šou pre najmenších divákov.
V najnavštevovanejšom muzikáli pre deti Vás obľúbený škriatok Fíha so svojimi rozprávkovými kamarátmi prevedie
všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najznámejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky
(Bumbarasa, Bum bác, Lúka, Idem kva kva kvám, Aj ja rád papám, Hop a skok, Ovocný rock and roll, a mnoho ďalších),
ktoré vznikli počas 5 rokov.
Hrajú: Martina Fíha Jelenová, Kristína Mackovčáková, Romana Orlická, Zuzana Mészárosová, Andrea Gabrišová,
al. Ema Papšová.
Ako si správne užiť a prežiť predstavenie FÍHA tralala - Rok?
Predstavenie je vhodné pre deti od 2 rokov. Odporúčame rodičom, ktorých detičky ešte nedovŕšili tento vek, pár mesiacov
počkať a prísť na vystúpenie až s minimálne dvojročným dieťatkom. Hoci malé detičky sú doma v pokojnom prostredí pri
sledovaní fíhovských rozprávok pokojné a nadšené, v cudzom priestore s hlasnejšou hudbou medzi ďalšími 400 divákmi
sa môžu cítiť nespokojne.
Taktiež odporúčame divákom, aby prichádzali na divadelné predstavenie minimálne 15 minút pred začiatkom. Vystúpenie
začína vždy presne v stanovený čas.
Nesľubujte detičkám, že pôjdu na pódium. V tomto divadelnom predstavení účinkujú iba herci. Detičky majú možnosť
stretnúť sa s Fíhou na autogramiáde po vystúpení. Túto udalosť im prosím nechajte ako prekvapenie, nesľubujte im
osobné stretnutie s Fíhou. V prípade vyššej moci, neočakávaných udalostí (choroba a pod.) nevieme autogramiádu
zaručiť na 100 %.
Zmena programu a termínu je vyhradená.
Každá osoba (dospelý, aj každé dieťa bez ohraničenia veku) musí mať platnú vstupenku.
Do sály z bezpečnostných dôvodov púšťame len toľko osôb, koľko je miest v sále. Záleží nám na pohodlí a bezpečnosti
našich vzácnych divákov.
Nie je povolené vytvárať audio ani vizuálne záznamy z predstavenia.
Dĺžka predstavenia: cca 70 minút
Vstup do foyer: 30 minút pred predstavením.
Vstupné: 11,00€
Zľavy a vstupenky pre deti: bez nároku na zľavy.
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

PLESOVÁ SEZÓNA 2018
DIVADLO
13.01.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

I. FARSKÝ PLES SV. ONDREJA
Pozývame Vás na I. Farský ples sv. Ondreja.
Program: The Carmines, Chlebnická muzika, DJ Palo...
Vstupné: 25,00€
V cene vstupenky: hlavné jedlo, víno, nealko, koláče, chlebíčky
Predpredaj vstupeniek: predajňa Spolku svätého Vojtecha v Ružomberku (ul. K. Salvu 2 - oproti Polícii) 044/430 32 20
13.01.2018

Kultúrny dom v Liptovských Revúcach

19:00

III. REPREZENTAČNÝ PLES
Obec Liptovské Revúce Vás pozýva na III. reprezentačný ples obce Liptovské Revúce.
Program: Miťo Bomba, Ľudová hudba primáša Tomáša Uličného
V cene vstupenky: prípitok, večera, káva, kapustnica, víno, koláčik
Vstupenky vypredané
13.01.2018

Kultúrny dom v Komjatnej

III. ŠKOLSKÝ PLES
Základná škola s materskou školou Komjatná vás pozýva na III. Školský ples.
Program: hudobná skupina Bonita, tombola
Vstupné: 28,00€
V cene vstupenky: prípitok, polievka, hlavné jedlo, švédske stoly, káva, víno, nealko, zákusok
Predpredaj vstupeniek: 0905 269 859

19:00

13.01.2018

Kultúrny dom v Hubovej

19:00

XI. REPREZENTAČNÝ PLES TJ POĽANA HUBOVÁ
Futbalový klub TJ Poľana Hubová vás pozýva na XI. ročník reprezentačného plesu.
Program: skupina Mix
Predpredaj vstupeniek: 0919 397 598, 0907 335 672
13.01.2018

Kultúrny dom v Ludrovej

GAZDOVSKÁ VESELICA

Občianske združenie Ludrovská iniciatíva organizuje tradičnú Gazdovskú veselicu.
Vstupenky vypredané
20.01.2018

sála Obecného úradu v Lúčkach

18:30

OBECNÝ PLES
Pozývame vás na Obecný ples.
Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad v Lúčkach
Každoročný ples s pestrým programom a bohatou tombolou. Neváhajte a príďte sa zabaviť.
20.01.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

XXIV. PLES MESTA RUŽOMBEROK
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. a Mesto Ružomberok vás pozývajú na XXIV. ples mesta Ružomberok.
Program: Orchester Gustava Broma, Revival Modern Talking, Jazz Duo Blue Sense (Hatala, Glonek), Ľudová hudba
Hravé struny, SM tanečné štúdio, Tanečný klub Faber Dance School, DJ Majco, tombola
Moderátorka: Jana Hospodárová
Vstupné: 50,00€
V cene vstupenky: predjedlo, hlavné jedlo, prípitok, fľaša vína, minerálka, káva, zákusok, polnočná večera formou
bufetových stolov, ochutnávka vína (firma Monvin)
Predpredaj vstupeniek: Kultúrny dom A. Hlinku a.s. - oddelenie programov 044/431 36 03, 0905 603 429
20.01.2018

Kultúrny dom v Likavke

19:00

XII. OBECNÝ PLES
Obec Likavka Vás srdečne pozýva na XII. Obecný ples.
Program: hudobná skupina Kortina, DJ Braňo
Vstupné: 25,00€
V cene vstupenky: prípitok, večera, zákusok, víno
Predpredaj vstupeniek: Kultúrne stredisko Likavka 0911 315 362, e-mail: raksova@likavka.sk
20.01.2018

Kultúrny dom v Ludrovej

19:00

XIX. OBECNÝ PLES
Obec Ludrová organizuje XIX. Obecný ples.
Program: hudobná skupina Spektrum z Tvrdošína
Vstupné: 23,00€
V cene vstupenky: večera a 0,7 l vína
Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad Ludrová 0903 896 174
20.01.2018
Kultúrny dom vo Valaskej Dubovej

III. OBECNÝ PLES
Obec Valaská Dubová organizuje III. Obecný ples.
Vstupné: 25,00€
Vstupenky vypredané
20.01.2018

Hubová

V. GAZDOVSKÁ VESELICA
Srdečne Vás pozývame na tradičnú, už V. Gazdovskú veselicu.
20.01.2018

Kultúrne a agroturistické centrum v Stankovanoch

MAŠKARNÝ PLES

Miestny odbor Matice slovenskej v Stankovanoch organizuje Maškarný ples.
27.01.2018

Hotel Kultúra v Ružomberku

20:00

II. HOKEJOVÝ PLES
MHK Ružomberok vás pozýva na II. Hokejový ples.
Program: DJ Lako, kultúrny program, vyhlásenie ankety Hokejista roka 2017, tombola (výťažok z tomboly pôjde na
mládežnícky hokej MHK Ružomberok)
Moderátor: Peter Kravčák
Vstupné: 35,00€
V cene vstupenky: prípitok, večera, 0,7 l vína na osobu, káva, kapustnica
Predpredaj vstupeniek: kancelária MHK Ružomberok, e-mail: mhkruzomberok@centrum.sk

03.02.2018

Kultúrny dom v Štiavničke

17:00

X. FARSKÝ PLES
Pozývame vás na X. Farský ples.
Začíname sv. omšou o 17:00.
Program: DJ Stopo
Vstupné: 10,00€ (dospelí), 6,00€ (mladí do 15 rokov), deti do 6 rokov vstup zdarma
V cene vstupenky: večera, tombola a ďalšie prekvapenia
Predpredaj vstupeniek: po nedeľnej sv. omši (31.12.2017) v Ludrovej, Štiavničke a Liptovskej Štiavnici
03.02.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

ABSOLVENTSKÝ PLES GSA vol. II: KUBÁNSKA NOC

Po úspešnom návrate Absolventského plesu nás čaká energické pokračovanie tejto tradície v štýle temperamentnej
Kubánskej noci.
Predpredaj vstupeniek: https://www.plesgsa.sk/e/2
03.02.2018

Kultúrny dom v Bielom Potoku

19:00

VIII. BIELOPOTOCKÝ PLES
OZ Centrum Belanov a Výbor MsČ Ružomberok – Biely Potok Vás srdečne pozývajú už na VIII. ročník
Bielopotockého plesu.
Program: hudobná skupina Galaxia, tombola
Vstupné: 25,00€
V cene vstupenky: prípitok, hlavné jedlo, káva, dezert, kapustnica a fľaška vína na osobu
Predpredaj vstupeniek: 0915 827 118
03.02.2018

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

19:00

XXX. REPREZENTAČNÝ PLES TURISTOV LIPTOVA
Turist klub Liptovské Sliače Vás pozýva na XXX. Reprezentačný ples turistov Liptova.
Program: skupina Fresh Band
Vstupné: 18,00€
V cene vstupenky: víno, večera, káva
Predpredaj vstupeniek: p. Laková 0908 218 862
03.02.2018

Kultúrne a agroturistické centrum v Stankovanoch

19:00

VI. OBECNÝ PLES
Obec Stankovany organizuje VI. Obecný ples.
Program: tombola
Vstupné: 22,00€
V cene vstupenky: večera, polnočná kapustnica, občerstvenie
03.02.2018

Kultúrny dom v Likavke

19:00

VII. BRAVČOVÉ HODY
Likavskí hasiči organizujú VII. ročník tradičných Bravčových hodov.
Vstupné: 19,00€
V cene vstupenky: zabíjačková večera, fľaša vína, káva, polnočný zabíjačkový raut
Predpredaj vstupeniek: P. Brtko 0901 788 535
03.02.2018

Kultúrny dom v Ludrovej

POĽOVNÍCKY PLES
Poľovné združenie Salatín organizuje Poľovnícky ples.
Vstupenky vypredané
10.02.2018

Motel Ranč v Černovej

XI. MAŠKARNÝ PLES
Motel Ranč Vás pozýva na XI. Maškarný ples pre dospelých.
Program: Miťo Bomba
Vstupné: 12,00€
V cene vstupenky: prípitok, večera, káva
Predpredaj vstupeniek: Motel Ranč 0905 864 285, e-mail: recepcia@motelranc.sk

19:00

DIVADLO
DIVADLO
30.12.2017

Kultúrny dom v Likavke

19:00

JESTVUJE KRAJINA MENOM VÍKEND?
Občianske združenie RosArt a Ružomberské divadlo RosaThea Vás pozývajú na svoju najnovšiu divadelnú
inscenáciu faerského dramatika Jóanesa Nielsena - Jestvuje krajina menom víkend? Príďte na premiéru hry
na európskom kontinente!
Hlavná postava Jóhanna sa v psychiatrickej liečebni snaží prekonať traumatický zážitok zo zranenia svoje dcéry.
Trápi ju prízrak - Sedliak - faerský národný hrdina a básnik. Na oddelení sa stretáva s ďalšími pacientmi, ktorí postupne
odkrývajú príbehy vlastných neľahkých osudov. Napriek tomu nestrácajú odhodlanie napredovať a spoločne sa rozhodnú
svojským spôsobom prekonať terapeutický stereotyp a nájsť uzdravenie. Mikrosvet liečebne možno chápať aj ako
parodický obraz faerskej spoločnosti, ktorá má mnohé paralely aj so svetom okolo nás. Hra končí symbolickým obrazom
potopy sveta, v ktorej sa všetky animozity zmyjú?
Účinkujú: Jóhanna: Iveta Kloptová, Thomsen: Jozef Mišák, Tóralvur: Rastislav Málik, Tóta: Marianna Stančoková,
Hervor: Alžbeta Jacková, Dia: Juraj Matula
Realizačný tím: Réžia: Marianna Stančoková, Kostýmy: Ivet Kloptová,
Technická spolupráca: Július Stančok, Andrej Klačko. Preklad: Milan Žitný, Scenár: Joánes Nielsen
Vstupné: 3,00€
Rezervovanie vstupeniek:
Vstupenky si môžete zarezervovať na stránke http://www.oz-rosart.sk alebo na e-mailovej adrese: info@oz-rosart.sk
alebo nám pošlite správu na: fb.com/ozrosart. Vstupenky si môžete vyzdvihnúť jednu hodinu pred začiatkom predstavenia
vo vstupe do Kultúrneho domu v Likavke.
10.01.2018
Kino Kultúra v Ružomberku
19:00

SILNÉ REČI
Stand-up comedy Silné reči sa vracia do Kina Kultúra.
Nekonečná tour po slovenských mestách pokračuje aj v roku 2018, však načo byť doma, keď všade je dobre. Hlavne
vo vašom meste. Známe tváre z telky, neznáme historky z ich životov a najlepšia stand-up comedy show už aj vo vašom
kine.
V Ružomberku vystúpia títo komici:
Ján Gordulič: Sám veľký zakladateľ, líder a hlava show. Pracuje tiež ako scenárista, usilovný hľadač dier na trhu, kreatívec
a občas sa zapotí aj ako režisér. Jeho najväčšou vášňou je humor, podkopávanie dogiem a narúšanie pokojného
spolunažívania s kresťanmi.
Tomáš Hudák Stand-up: Jeden z najtalentovanejších slovenských humoristov súčasnosti. Svoje seriózne ja obetoval práci
pre SME, TV Markízu a RTVS. Miluje zlý a vyslovene nevhodný situačný humor. Preto radšej toto svoje šialenejšie ja
prezentuje v stand-up comedy show a vo svojich vystúpeniach si najradšej užíva búranie ľudských schém a konvencií.
Jakub Gulík: Jeden z najúspešnejších komikov, Považan, ktorý sa nezľakol medializácie po talentovej show a začal svoje
videá uverejňovať na najväčšom video kanáli pod názvom – GulloShow. Povráva sa, že jeho videá sú liečivé. Okej, to tvrdí
najmä on. Každopádne, rád si zachováva úroveň a nedokáže robiť humor pod nátlakom.
Simona: Obyčajná prvomatka zo Severu, ktorá vychováva svoju ratolesť mužského pohlavia bez biopotravín. Vydatá
exfeministka, dennodene snažiaca sa presvedčiť manžela, že aj on môže byť raz človekom. Nemá rada psy a ufrflaných
dôchodcov, no zbožňuje smiech a politiku.
Vstupné: 14,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
21.02.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

TO NEMÁ CHYBU
Pozývame vás na horkú komédiu Radošinského naivného divadla o spätnom naprávaní starých chýb.
Trochu trpký, ale skôr ľudsko - smiešny životný osud starého novinára v komédii Stanislava Štepku To nemá chybu až
priveľmi pripomína naozajstný životný príbeh autora hry, mimochodom, takisto kedysi novinára. Novinár Fedor krátko
bilancuje život a nato sa spolu so svojimi deťmi vracia do vlastnej minulosti, presnejšie na miesta svojich autentických,
mimochodom, mimoriadne atraktívnych novinárskych stretnutí a rozhovorov. Vtipne uvažuje spolu s divákmi o naprávaní
chýb, teda či sa dá vyvarovať chybám; slovom, čo a ako by bolo, keby tých osudných ľudských, ale aj historických,
dokonca aj vesmírnych chýb nebolo. Autorovi takýto fantazijný výlet do minulosti so stretnutiami so zaujímavými
osobnosťami a osudnými chybami poskytuje príležitosť vtipne uvažovať o súčasnosti a poskytuje príležitosť zoznámiť sa
nielen s atraktívnymi osobnosťami (Evita Perónová, Lenin, Milan Rastislav Štefánik, Janko Francisci atď.), ale aj ponúka
možnosť pre seba objaviť priestor na úvahu o vlastných chybách a ich problematickom naprávaní. Takmer všetky stretnutia
s osobnosťami uvedenými v hre To nemá chybu majú autentický novinársky pôdorys, čo iste hre dodáva na atraktivite
a režisérovi Ondrejovi Spišákovi ponúka dosť príležitostí na vtipné, ale aj pôsobivé scénické stvárnenie.
Autor hry a textov piesní: Stanislav Štepka, Réžia: Ondrej Spišák, Hudba: Juraj Haško, Scéna: František Lipták
Hrajú: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Simona Miháliková, Zuzana Norisová alebo Barbora Švidraňová,
Jozef Adamčík, Michal Kubovčík alebo René Štúr, Samuel Spišák alebo Ondrej Hraška,
Marcela Cmorejová alebo Juraj Haško, Ladislav Hubáček a Vladimír Svítek
Vstupné: 16,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

06.05.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

19:00

ATLANTÍDA
Slovenský muzikál s pesničkami Mira Žbirku.
Príďte si pozrieť najnovší slovenský muzikál, plný skvelých hereckých, speváckych a tanečných výkonov. Strhujúci dej,
množstvo energie, známe piesne, to všetko Vás čaká v muzikáli Atlantída. Pesničky jedného z najväčších hudobníkov
československej pop music sprevádza tajomný napínavý príbeh skupiny mladých ľudí na ceste za dobrodružstvom, ktoré
býva tiež cestou poznania samého seba. V kútiku duše sa každý účastník výpravy vydáva hľadať niečo iné, postupne však
namiesto bájnej civilizácie odkýva ich dokonale strážené tajomstvá.
Réžia a choreografia: Ján Ďurovčík
Vstupné: 28,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

KONCERTY
05.01.2018

Klub Panoptikum v Ružomberku

20:00

MODRÉ HORY: ČAU TY TOUR
Modré hory koncom roku 2017 oslávili desať rokov od nahratia prvého dema vydaním nového albumu Luxus clan
a teraz vyrážajú na cesty.
Veľa žvástov, beaty, tóny, všetko. Lyrik, Bene a Roland Kánik, jedno pódium a veľká radosť z predstavenia nového albumu
Luxus clan. Motto "nudnejší jak život" vymenili za "o všetkom a o ničom rap", ale furt sú to ten istý Lyrik a ten istý Bene
a chrbáty im kryje Roland Kánik. Vraj rap pre tridsiatnikov, vravia niektorí, týmto trom tridsiatnikom je to jedno, ide o hudbu
a tú zbožňujú, lebo keď sa oprú do dní, ticho to plachtí cez tie svety a cez tie nádychy a výdychy, začnú vypadávať vety.
Poď sa aj ty nájsť v tom beate s Luxus clanom. Čau ty tour!
06.01.2018

Kostol sv. Matúša v Partizánskej Ľupči

15:00

VIANOČNÝ KONCERT
Pozývame vás na Vianočný koncert.
Účinkujú: spevokoly z Liptovských Sliačov, Likavky, Lúčok a Liptovského Michala
06.01.2018

Synagóga v Ružomberku

16:00

ANDREA ZIMÁNYIOVÁ A JURAJ BURIAN
Pozývame vás na Novoročný koncert A. Zimányiovej a J. Buriana.
Juraj Burian je gitarový virtuóz a vyhľadávaný štúdiový hráč, Andrea Zimányiová je známa, mladá, multižánrovo
sa prezentujúca speváčka. Azda najviac sa sústreďujú na netradičné úpravy známych, ale pritom “neokukaných hitov”,
špeciálne aranžovaných do dua gitara a spev.
Vstupné: 10,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
06.01.2018

Kultúrny dom v Černovej

16:00

BENEFIČNÝ KONCERT
Kultúrny dom Černová, Spevácky zbor Máj a Farnosť Černová Vás srdečne pozývajú na Benefičný koncert.
Vstupné dobrovoľné
11.01.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:00

KONCERT U FULLU: LAURA NIŽŇANSKÁ A DANIEL TRUCHAN

Talentovaní Ružomberčania, študenti Konzervatória v Bratislave, pre vás opäť pripravili zaujímavý hudobne i vývojovo
rozmanitý program. Vážne diela klavírnej literatúry od vrcholného baroka až po začiatok 20. storočia.
Vstupné: 0,50 €
20.01.2018

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

20:00

GAZDASGRIND + PSEUDOSAPIENS + BLOODCUT
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupín Gazdasgrind, Pseudosapiens a Bloodcut.
Kapela Gazdasgrind bola založená v roku 1998 v Banskej Bystrici. Hrá prevažne death metal starej školy 80/90-tych rokov
prezlečený do novšieho kabátu s vplyvmi aj iných žánrov. V poslednom období sa ich texty zaoberajú aj sociálnymi
a osobnými problémami. Má na konte tri CD (PéVé3eS – 2007, Gazdovská Veselica – 2010, Zlo – 2015 + Live CD zaživa
v Randali - 2008).
Začiatky kapely Pseudosapiens sa datujú od roku 2009. Žáner Pseudosapiens sa pohybuje v melodických vodách metalu,
ktoré miestami smrdia punkom, HC, ale aj black metalom. V roku 2014 vydali album pod názvom Godfail.
Kapela Bloodcut začala vznikať v apríli roku 2015, v decembri 2015 nahrali prvé demo "Remains of the Deceased" v SPK
štúdiu v Banskej Bystrici.

11.02.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

16:00

KOLLÁROVCI - NEÚPROSNÝ ČAS
Pozývame vás na koncert ľudovej hudby Kollárovci.
Kollárovci svojim hudobným umením zabávajú a rozveseľujú už mnoho rokov poslucháčov doma i za hranicami Slovenska.
Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarí na vašej tvári
úsmev, nadšenie a dobrú náladu. Hlavným pilierom ich repertoáru je slovenská ľudová pieseň. Kapelu tvoria piati členovia,
z toho traja bratia Kollárovci.
Zloženie kapely: Tomáš Kollár (husle - primáš), Štefan Kollár (akordeón, klarinet, saxofón), Marek Kollár (2. husle),
Štefan Repka (kontrabas), Martin Budinský (cimbal)
Doprajte si pravú Goralskú zábavu a zažite príjemné chvíle s Kollárovcami.
Vstupné: 15,00€ / 13,00€ / 12,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
23.05.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

RICHARD MÜLLER A ADELA VINCZEOVÁ: ONA A ON TOUR
Po úspešnom jesennom turné pridávajú ONA a ON ďalšie koncerty.
Nezmeškajte dve nezameniteľné osobnosti na jednej scéne. Skvelá hudba, prežité texty, jedinečná interpretácia aj nové
skladby z albumu 55. To všetko podčiarkne intímna spoveď, bezprostredné komentáre a vtipné dialógy. Richard Müller bude
divákom bližšie ako kedykoľvek predtým. Nenechajte si ujsť koncert, na ktorom sa vďaka Adele dozviete viac ako
kedykoľvek predtým.
Vstupné: 27,00€ / 26,00€ / 25,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VÝSTAVY
03.11.2017 - 31.01.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

LAVÍNY - V HORÁCH MUSÍME ŽIŤ AJ S NIMI
Výstava prevzatá zo SMOPaJ – na paneloch – obsahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu.
Vstupné: 0,50€
30.11.2017 - 04.02.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

VIAC FULLU DO SKLA

V druhom pokračovaní cyklu Viac Fullu s podtitulom Do skla predstavujeme šesticu mladých sklárskych výtvarníkov,
aktuálne študentov Ateliéru skla na VŠVU v Bratislave, ktorí sa nechali vo svojich dielach inšpirovať tvorbou Ľudovíta Fullu.
Fulla sám je aj autorom niekoľkých vitráží v kostole sv. Ondreja, takže aj tento cieľ môže byť súčasťou vášho výletu do
Ružomberka na vernisáž našej výstavy.
Kurátorka: Zuzana Gažíková
Realizované v spolupráci so Spoločnosťou Kolomana Sokola, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Vstupné: 1,00€/0,50€
01.12.2017 - 05.01.2018

Fotogaléria Liptovského múzea v Ružomberku

LIPTOVSKÝ TROJLÍSTOK
Fotoklub pri LMR vás pozýva na výstavu fotografií.
Vstupné: 0,50€
14.12.2017 - 14.01.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

VIANOČNÁ POHĽADNICA 2017: SPOLU
Súkromná základná umelecká škola Dotyk vás pozýva na výstavu výtvarných prác žiakov výtvarného odboru.
Vstupné: 0,50€
Akcia je súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2017.

ŠPORT
30.12.2017

Ludrová

III.ZIMNÝ TURNAJ NA KRATINÁCH
OŠK Ludrová vás srdečne pozýva na Zimný futbalový turnaj na Kratinách.
Na turnaji sa zúčastnia mužstvá z Ludrovej, Liptova a Oravy.

08:00

13.01.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

17:00

MBK RUŽOMBEROK – SLOVAN BRATISLAVA
14. kolo basketbalovej extraligy žien.
Vstupné: 2,00€ / 1,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
13.01.2018

Zimný štadión Stana Mikitu v Ružomberku

18:00

MHK RUŽOMBEROK – ISKRA PARTIZÁNSKE
17. kolo 2. hokejovej ligy.
Vstupné: 2,00€
27.01.2018

Stolnotenisová hala ŠKST (Žilinská cesta) v Ružomberku

10:00

ŠKST RUŽOMBEROK – STO VALALIKY
Extraliga žien v stolnom tenise.
Vstup zdarma

TURISTIKA
30.12.2017

BORIŠOV 1510 m (Veľká Fatra)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Liptovských Revúc cez Ploskú na Borišov, zostup späť do
Liptovských Revúc.
Zraz: 06:05 hod. autobusová stanica Ružomberok
Peši
Obtiažnosť: III
Informácie: Hýll 0903 452 236
30.12.2017

XI. VÝSTUP NA POĽANY (Veľká Fatra)
Turist klub Tramp Hubová organizuje XI. ročník tradičného výstupu na Poľany.
Zraz: 10:00 pred sypárňami v Hubovej
Pre každého účastníka výstupu bude pripravené občerstvenie.
Peši
Obtiažnosť: II
31.12.2017

XXXVIII. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VEĽKÝ CHOČ 1611 m
(Chočské vrchy)
Klub slovenských turistov Orava Dolný Kubín organizuje XXXVIII. ročník Silvestrovského výstupu na Veľký Choč.
Na výstupe sa zúčastňujú aj Klub slovenských turistov Ružomberok, Občianske združenie Radičiná a Turist klub Liptovské
Sliače.
Peši
Obtiažnosť: II,III
31.12.2017

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA HRDOŠ (1067 m Šípska Fatra)
Turistický oddiel OŠK Švošov organizuje Silvestrovský výstup na Hrdoš 1067 m (Šípska Fatra).
Hromadný štart je naplánovaný na 08:30 hod. zo Švošova.
Peši
Obtiažnosť: I,II
Informácie: OÚ Švošov 044/439 12 30
31.12.2017

SILVESTROVSKÁ VYCHÁDZKA NA BRANKOVSKÝ VODOPÁD
(Nízke Tatry)
Červený kríž Biely Potok organizuje Silvestrovskú vychádzku na Brankovský vodopád.
Zraz: o 12:00 pod vodopádom
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Mišíková 0908 354 876

31.12.2017

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA KONČITÚ 1248 m (Nízke Tatry)

Srdečne Vás pozývame na Silvestrovský výstup na Končitú.
Ukončime koniec kalendárneho roku príjemnou prechádzkou do prírody. Stretneme sa na parkovisku pod vlekom v
Liptovských Revúcach o 10:00 a spoločne urobíme niečo pre svoje zdravie.
Peši
Obtiažnosť: II
01.01.2018

PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKU NA MÁJEKOVEJ CHATE (Veľká Fatra)
Klub slovenských turistov Ružomberok Vás pozýva na tradičnú novoročnú prechádzku na Májekovu chatu, kde spoločne
privítame ďalší turistický rok.
Trasa a odchod z Ružomberka podľa vlastného uváženia.
Zraz na Májekovej chate o 12:00 hod.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Mišík 0905 297 685
01.01.2018

XXVII. NOVOROČNÝ VÝSTUP NA RADIČINÚ 1127 m (Chočské vrchy)
Občianske združenie Radičiná organizuje XXVII. ročník Novoročného výstupu na Radičinú.
Výstup aj zostup na vrchol Radičinej cez Hrbôtske lúky.
Odchod: o 09:00 spred hasičskej zvonice v Hrboltovej
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Král 0905 874 903
06.01.2018

XX. TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA TLSTÚ HORU 1206 m (Veľká Fatra)
Klub nadšencov amatérskej cyklistiky Ružomberok organizuje XX. ročník Trojkráľového výstupu na Tlstú horu.
Zraz: o 09:00 v Čutkove pri Kolibe
Zraz na vrchole: o 12:00 hod. (na vrchole účastnícky list a magnetka)
Trasa: Koliba - vodná nádrž - vodojem - zvážnica - križovatka pri kríži - senníky – vrchol
Na výstupe sa zúčastňujú aj KST Ružomberok a OZ Radičiná.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie KNAC Ružomberok: Fajta 0907 227 379
Informácie KST Ružomberok: Molnár 0905 830 535
Informácie OZ Radičiná: Král 0905 874 903
06.01.2018

TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA OSTRÔ 1067 m (Nízke Tatry)
Obec Ludrová v spolupráci s OZ Ludrovská iniciatíva organizuje Trojkráľový výstup na Ostrô.
Zraz účastníkov: o 11:00 hod. pri požiarnej zbrojnici v Ludrovej
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: OÚ Ludrová 044/435 21 89
06.01.2018

TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA PREDNÚ MAGURU 1171 m (Nízke Tatry)
Klub slovenských turistov Darmošľap Partizánska Ľupča organizuje tradičný Trojkráľový výstup na Prednú Maguru.
Stretnutie na vrchole o 11:00 hod.
Peši alebo bežky
Obtiažnosť: II
Informácie: Sokol 0904 669 333
14.01.2018

LUDROVSKÁ DOLINA (Nízke Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje prechod na bežkách Ludrovskou dolinou z Ludrovej a späť.
Bežky
Obtiažnosť: I
Informácie: Mišík 0905 297 685
21.01.2018

CHATA PRI ZELENOM PLESE 1550 m (Vysoké Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje túru z Bielej vody ku Chate pri Zelenom plese a späť.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Koštial 0905 453 950

Informačné centrum mesta Ružomberok
A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 4321 096, +421 44 4313 611
fax: +421 44 4313 611
e-mail: info@ruzomberok.eu
skype: ic.ruzomberok
www.ruzomberok.sk

